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Přidělení finančních prostředků ve výši 1,200.000,- Kč  

v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem 

„JEDNIČKA PRO ROK 2017 – sociální oblast“ 
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NÁZEV 

PROJEKTU 

 

 

CELKOVÝ 

ROZPOČET 

 

(Jiné zdroje) 

 

 

 

POŽADO 

VANÁ 

ČÁSTKA 

(Kč) 

 

 

 

 

SCHVÁLENÁ 

ČASTKA 

 

(Kč)  

 

 

 

POPIS PROJEKTU 

 

1. 

 

ACORUS, z.ú.  

Praha 9 

 

IČ: 673 65 256 

 

 

„ACORUS – pomoc 

osobám ohroženým 

domácím násilím“ 

 

6 016 062 

 

 

 

50 000 
 

40 000 

Cílová skupina: oběti domácího násilí 

Poskytování včasné víceúrovňové komplexní pomoci směřující 

k rozvoji samostatnosti a  k  začlenění do běžného života bez 

přítomnosti násilí. Sociálních služby: azylový dům s nonstop 

telefonní linkou, ambulantní, odborné sociální poradenství, 

krizová   lůžka,  4 byty následné pomoci, preventivní programy 

pro školy, vzdělávací programy pro odbornou veřejnost.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: všestranná, odborná pomoc 

obětem domácího násilí a jejich dětem z  MČ P1. Díky  

dlouholeté  spolupráci   s  OSPOD  P1 a se sociálním kurátorem 

jsou klienti z  Prahy 1 zařazováni přednostně do služeb 

ACORUSu.  V roce 2016 využívali ambulantního poradenství 3 

klienti z  Prahy 1,  kteří v minulosti bydleli v azylovém domě 

ACORUSu.  

Dotace bude využita na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady. 
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2. 

 

Barevný svět 

dětí, z.s.   

Praha 8 

 

IČ: 26667665 

 

 

Projekt 

 „KÁMOŠ“ 

 

 

2 041 250 

 

 

 

309 594 
 

80 000 

Cílová skupina : děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, 

z  ohrožených rodin, z pěstounských rodin, děti s poruchami 

v učení a chování, děti,  které mají nařízený soudní dohled  

Dobrovolnický program „Kámoš“ usiluje prostřednictvím 

odborných služeb o celkovou  psychologickou a  terapeutickou  

podporu rodiny a jejich jednotlivých členů.  Velký „Kámoš“ 

podporuje  zdravý  rozvoj dětí, učí se s nimi,  zajišťuje 

smysluplné trávení jejich volného  času a rozvíjí  jejich potenciál 

a dovednosti. Aktivity jsou koncipovány preventivně – snahou je 

včas zabránit nechtěnému odebrání dítěte z rodiny. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1: Barevný svět dětí je 

nejvýznamnějším subjektem, se kterým spolupracuje OSPOD  P1 

a kurátor pro mládež. V roce 2016 bylo do projektu zapojeno  9 

dětských klientů z  Prahy 1.  

Dotace bude použita na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady.   

 

3.  

 

BONA, o.p.s. 

Praha 8 

 

IČ: 25732587 

 

„Prezenční a 

emailová poradna 

pro lidi s duševním 

onemocněním na 

Praze 1“ 

 

 

 

 

 

233 172 

 

 

 

 

60 000 
 

10 000 

Cílová skupina: lidé s duševním onemocněním 

Provozování sociální rehabilitace prostřednictvím bezplatné, 

psychosociální, prezenční poradny BONsay  nacházející se 

v komunitním centru JEDNA BEDNA, Žitná 23, P1, kde je také 

umístěna prodejna výrobků chráněných dílen. Poradna přispívá k  

integraci klientů a ke zkvalitnění jejich života. V loňském roce 

byla rozšířena o emailovou poradnu BONs@y, zaměřenou na 

klienty, kteří měli dosud omezené možnosti konzultace svých 

potřeb mimo prostor chráněných služeb a chtěli zůstat 

v anonymitě.   

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  v  roce 2016 bylo poskytnuto 62 

konzultací; vzhledem k  anonymitě lze odborným odhadem 

předpokládat, že služby využili především obyvatelé Prahy 1.   

Dotace bude použita na osobní  a nemateriálové  náklady. 

 

4. 

 

Cesta domů,  

z.ú. 

Praha 7 

 

IČ: 26528843 

 

„Poradna 

 Cesty domů“ 

 

3 618 940 

 

 

67 000 
 

10 000 

Cílová skupina: senioři 

Bezplatné,  osobní,  telefonické a internetové poradenské služby 

poskytující odbornou i lidskou podporu umírajícím a jejich 

blízkým, kteří o ně pečují, a rovněž lidem, kteří jsou zarmouceni 

po smrti blízkého člověka. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  nízkoprahové  poradenské 
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služby jsou klíčovou součástí celkové péče o umírající a jejich 

blízké a jsou veřejností přijímány vděčně. Od klientů nejsou 

vyžadovány žádné osobní údaje, jejich uvedení je dobrovolné. Na 

základě kvalifikovaného odhadu využilo v roce 2016 

poradenských služeb 34 klientů z Prahy 1. 

Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

5. 

 

Cesta domů, 

z.ú.   

Praha 7 

 

IČ: 26528843 

 

„Odlehčovací 

služby  

Cesty domů“ 

 

3 525 300 

 

 

 

100 500 
 

40 000 

Cílová skupina: senioři 

Snaha o zlepšení podmínek domácí péče o umírající, jejichž 

poslední chvíle jsou často doprovázeny utrpěním, osamělostí a 

ztrátou lidské důstojnosti, pomoc při zachování přirozených 

vazeb. Odlehčovací služba umožňuje pečující osobě nezbytný 

odpočinek,  který  je  často  podmínkou pro zvládnutí tak náročné 

práce jako je péče o umírajícího a těžce nemocného blízkého 

člověka.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  v roce 2016 byly odlehčovací 

služby poskytovány celkem 55  klientům,  počet klientů z Prahy 1 

není v žádosti uveden.  

Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

6. 

 

Česká unie 

neslyšících 

Praha 1 

 

IČ: 00675547 

 

„CSS ČUN Praha 

SAS 

 (Centrum 

aktivizačních služeb 

ČUN Praha)“ 

 

2 541 221 

 

 

 

 

150 000 
 

30 000 

Cílová skupina:  neslyšící a osoby s kombinovaným postižením 

Pomoc při odstraňování komunikačních a informačních bariér, 

obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktů se 

společenským prostředím, nabídka zájmových, vzdělávacích a 

volnočasových aktivit, které podporují integraci do majoritní 

společnosti, vytvoření zázemí pro kontakt klientů s osobami 

stejně handicapovanými.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  sociálně  aktivizační  služba  je 

realizovaná v Praze 1. V roce 2016 bylo do služby zapojeno 

 7  klientů z Prahy 1. 

Dotace bude použita na osobní a nemateriálové náklady.  

 

7. 

 

Dětské krizové 

centrum,  z.ú. 

Praha 4 

 

IČ: 60460202 

 

„Linka důvěry DKC 

v roce 2017 – 

efektivní forma 

distanční krizové 

pomoci dětem 

týraným, 

 

2 780 000 

 

 

 

80 000 
 

20 000 

Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, děti ohrožené 

negativními faktory v prostředí. Rodiče, kteří jsou konfrontováni 

se skutečností, že jejich dítě je týrané nebo sexuálně zneužívané 

Nonstop Linka důvěry a internetová poradna DKC jsou 

významným  krizovým,  záchytným  bodem.  Přispívají   k  

detekci a ochraně ohrožených dětí a dětí, na nichž byl již spáchán 

trestný čin. Základním principem Linky důvěry je anonymita  
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zneužívaným či 

jinak ohroženým a 

osobám v krizových 

životních situacích“ 

volajícího.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  snadno  dostupná, bezpečná a 

nenápadná odborná pomoc.   

Dotace bude použita na materiálové a nemateriálové náklady. 

 

8. 

 

Dětské krizové 

centrum,  z.ú. 

Praha 4 

  

 

IČ: 60460202 

 

„ Komplexní 

interdisciplinární 

péče o děti týrané, 

sexuálně 

zneužívané a děti 

z dysfunkčních 

rodin v roce 2017“ 

 

6 073 825 

 

 

 

70 000 
 

30 000 

Cílová skupina: děti týrané, sexuálně zneužívané, ohrožené 

negativními faktory v prostředí: domácí násilí, závislosti v rodině 

Bezplatná, ambulantní krizová pomoc představující včasnou 

detekci, odbornou diagnostiku a následné řešení (psychoterapie, 

sanace rodiny) s cílem zajistit ochranu a bezpečí ohrožených dětí, 

poskytnout jim a jejich rodinám psychickou podporu a provázet 

je při zvládání obtížné životní situace. Nabídka sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  spolupráce s  OSPOD P1. 

V roce 2016 byly v aktivní péči  4 děti z P1. DKC pracovalo s 

 dalšími  9 uživateli služby.  V rámci ambulantního poradny bylo 

poskytnuto obyvatelům P1 celkem 176 konzultací. Jednalo se o 

ty nejzávažnější případy, zejména sexuálního zneužívání a 

fyzického týrání dětí.  

Dotace bude použita na materiálové a nemateriálové náklady.       

 

9. 

 

Dívčí katolická 

střední škola 

Praha 1 

 

IČ: 47611162 

 

 

„Posílení terénních 

sociálních služeb 

pro občany – 

seniory Prahy 1“ 

 

723 600 

 

 

 

198 000 
 

40 000 

Cílová skupina:  senioři žijící v Praze 1 

DKSŠ  připravuje při dvouletém studiu k výkonu pečovatelské 

služby  sociálně,  zdravotně a  mentálně  znevýhodněné dívky 

přicházející často z DD. Pod názvem Křížovnická pečovatelská 

služba (KPS) poskytuje škola terénní pečovatelské služby 

čtyřiceti klientům, převážně seniorům. Odborné pečovatelské 

praxe vykonávají žákyně, spolu s kvalifikovanými   pracovníky,  

ve Středisku sociálních služeb Praha 1; čtyři absolventky zde 

nalezly trvalé profesní uplatnění.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  projekt  pomáhá především 

seniorům, kterým se dostává další možnost pečovatelské služby, 

ale zároveň pomáhá i znevýhodněným dívkám k  lepší 

budoucnosti a zvýšení své možnosti v profesním i osobním 

životě. Do služby  bylo v zapojeno  14  seniorů z P1. 

 Dotace bude použita na osobní náklady 

 

10. 

 

DOM - Dům 

 

„ DOM JOB“ 

 

1 400 000 

 

100 000 
 

20 000 

Cílová  skupina:  mladí lidé bez rodinného zázemí (opouštějící 

ústavní zařízení), mladí lidé s psychosociálními obtížemi 
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otevřených 

možností, op.s.  

Praha 8 

 

IČ: 66005167 

 

 

(poruchy chování, nerovnoměrný vývoj, asociální tendence), 

mladí lidé se zdravotním znevýhodněním 

Příprava    nezaměstnaných,  mladých lidí bez rodinného zázemí 

pro samostatný život ve společnosti a úspěšné zapojení na trh 

práce.  Sociálně a pracovně rehabilitační  aktivity  a  tréninkové 

přechodné  zaměstnání  programu JOB  jsou  realizovány ve 

vlastní řemeslné dílně KOŠÁRNA  spojené s  obchodem  v P1, 

Rybná 27.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: organizace spolupracuje s  

OSPOD P1 a se sociálním kurátorem.   V roce 2016  byl  

v dlouhodobé spolupráci úspěšně integrován na trh práce 1 klient 

z  P1, 2 klienti z P1 jsou v kontaktní a ambulantní péči. 

Pracovníci a klienti realizují 4x ročně workshop pletení košíků 

v Městské knihovně v P1, a to především pro seniory. Podle 

následných kontaktů se akce zúčastnilo 15 seniorů z  P1.   

Dotace bude použita na osobní a nemateriálové výdaje.  

 

11. 

 

Domov sv. 

Rodiny 

 

IČ: 63833069 

 

„Domov sv. Rodiny 

Canisterapie  

na rok 2017“ 

 

38 000 

 

 

 

28 000 
 

20 000 

Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

Poskytování  celoročních  pobytových  služeb sociální péče. 

Podpora aktivit, které vedou k rozvoji schopností a dovedností 

klientů mezi které patří i aktivity za pomoci zvířat.  Canisterapie,    

léčebný kontakt člověka a psa,   klade důraz  především na řešení 

problémů psychických, citových a sociálně integračních. 

Klientům přináší zlepšení jejich života a citlivě jim pomáhá s  

navazováním sociálních kontaktů.  

Přínos pro obyvatele   P1:    projekt   je určen pro 1 dospělou  

ženu  z  P1 s těžkým mentálním postižením, která žijí dlouhodobě 

v Domově sv. Rodiny. 

Dotace bude použita na mzdu canisterapeuta.  

 

12. 

 

Eda cz,  z. ú. 

Praha 2 

 

IČ: 24743054 

 

„Raná péče pro 

rodiny dětí se 

zrakovým a 

kombinovaným 

postižením žijící na 

území  

Prahy 1“ 

 

 

78 500 

 

 

 

26 000 
 

20 000 

Cílová skupina: rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným 

postižením 

Raná péče, služba sociální prevence, nabízí rodinám podporu 

v těžké situaci po narození dítěte se zrakovým  postižením;  

posiluje intuitivní  vazby  mezi  rodiči a  dítětem,  které mohou 

být ohroženy krizovou situaci v rodině a častými hospitalizacemi 

dítěte. Projekt  podporuje  vývoj dítěte a směřuje k posílení 

kompetencí rodičů tak, aby dítě mohlo žít v rodině a nebylo 
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odsouzeno k životu v ústavním zařízení. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1: v roce 2016 byla služba 

poskytována 2 rodinám s dítětem s těžkým zrakovým a 

kombinovaným postižením z P1.  

Dotace bude použita na osobní, materiálové a nemateriálovém 

náklady. 

 

13. 

 

Farní charita 

Praha 1  - Nové 

Město 

 

IČ: 26520818 

 

 

 

„Program 

Máří“ 

 

183 000 

 

 

 

141 000 
 

50 000 

Cílová skupina: osoby bez přístřeší 

Těžištěm terénního programu, zaměřeného na pomoc ženám bez 

přístřeší, je vyhledávání a kontaktování klientek, a to především 

na území P1. Poskytování poradenství, podpory, materiální 

pomoci a motivace k řešení jejich situace. Nabídka práce ve 

Výtvarném, motivačním ateliéru Plamen poznání s  cílem  

udržení, obnova nebo vybudování pracovních návyků, které jim 

umožní návrat a setrvání na trhu  práce,  a tím i ekonomickou 

nezávislost.   

Přínos pro obyvatele P1: sociální služby, poskytované  

anonymně,  pomáhají  eliminovat patologické jevy vyvolané 

bezdomovectvím.  Organizace úzce spolupracuje se sociálními 

kurátory z  P1.  V říjnu 2016 bylo přestěhováno zázemí služby do 

nízkoprahového,  denního  centra v Žitné 35, které je hojně 

navštěvováno obyvatelkami Prahy 1, ale i ženami, které se na 

území Prahy vyskytují.  

Dotace bude použita na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady.   

 

14. 

 

Farní charita 

Starý Knín 

Nový Knín 

 

IČ: 47068531 

 

 

 

 

 

„Služby osobní 

asistence FCHSK 

také pro obyvatele 

Prahy 1“ 

 

15 628 134 

 

 

 

70 000 
 

20 000 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením 

Poskytování terénní služby osobní asistence seniorům a osobám, 

které mají sníženou soběstačnost, v jejich přirozeném sociálním 

prostředí  tak, aby tito nemuseli odcházet do pobytových 

zařízení.  Služba  pro  ně  znamená zkvalitnění  života a 

umožňuje jim prožít závěr  života mezi svými blízkými.   

Přínos pro obyvatele Prahy 1: Středisko charitativních 

sociálních  služeb  u sv.  Vojtěcha  v  Praze  6  má  každoročně  

několik klientů z P1; v roce 2016 byla osobní asistence 

poskytována   4 klientům z P1 v celkovém objemu 1 078 hodin 

přímé péče.  

Dotace bude použita na osobní náklady. 
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15. 

 

FOKUS Praha, 

z. ú. 

Praha 8 

 

IČ: 45701822 

 

„Centrum denních 

aktivit Dům u 

Libuše (CDA Dům 

u Libuše)“ 

 

3 860 783 

 

 

 

80 300 
 

50 000 

  Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním 

Poskytování ambulantní, sociálně aktivizační služby v  

nízkoprahovém  CDA Dům u Libuše, které přináší  klientům  

s duševním onemocněním  zlepšení,  resp. udržení kvality života 

a zamezení izolace prostřednictvím klubových, vzdělávacích 

programů v příjemném a bezpečném prostředí. Nabídka  dalších  

specializovaných sociálních služeb  a zdravotní péče.  Část 

služeb je poskytována anonymně, a to zejména spolupráce 

formou poradenství. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  služba  je svým charakterem 

pro cílovou skupinu ojedinělá. Má poměrně nízko nastavená 

vstupní kritéria, a proto je velmi často využívaná lidmi s nízkou 

motivací ke změně, kteří se pohybují v prostředí osob bez 

přístřeší. Velkou část  tvoří  osaměle  žijící  muži středního věku 

V roce 2016  užívalo služby 12 klientů z P1.    

Dotace bude  využita  na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady.  
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16.  

 

Fosa, o.p.s. 

Praha 4 

 

IČ: 24724017 

 

 

 

 

 

„Osobní asistence 

Osa pro občany MČ 

Praha 1“ 

 

3 266 345 

 

 

 

 

 

22 000 
 

20 000 

Cílová  skupina:   lidé ve věku nad 65 let (i bez handicapu), lidé  

nad 60 let s mentálním postižením,  

Poskytování terénní služby osobní asistence lidem s mentálním 

postižením při zvládání běžných činností, které nemohou 

vykonávat samostatně. Uživatelé tak získávají podporovanou 

nezávislost na blízkých lidech a mohou se, díky aktivizaci a 

opakování , i  osamostatnit  v  dílčích   dovednostech.   

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  v  roce 2016 byla osobní 

asistence poskytována  2 osobám  s mentálním postižením  z  

Prahy 1, kterým se, díky získaným dovednostem, přiblížil  jejich 

život životu vrstevníků bez postižení.  

Dotace bude použita na osobní a nemateriálové náklady. 

 

17. 

 

HEWER, z.s.  

Praha 10 

 

IČ: 66000653 

 

„Osobní asistence 

pro občany  

MČ Praha 1“ 

 

1 093 961 

 

 

 

100 000 
 

50 000 

Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním   

Terénní  nonstop  služba  osobní  asistence  zaměřena na podporu 

sociálního začleňování a prevenci sociálního vyloučení u skupin 

sociálním vyloučením významně ohroženým.  

Přínos pro obyvatele P1:  osobní  asistence, poskytovaná 18 

uživatelům z P1,  umožňuje  klientům setrvat co nejdéle 

v domácím prostředí. HEWER spolupracuje s řadou 

zdravotnických zařízení a doplňuje služby ve večerních hodinách, 

o víkendech a svátcích ve Středisku sociálních služeb Praha 1, v 

Agentuře domácí péče LUSI a Životě 90. 

Dotace bude použita na osobní náklady. 

 

18. 

 

Hospic 

Štrasburk, o.p.s. 

Praha 8 

 

IČ: 61383457 

 

„Terminálně 

onkologický 

hospic“ 

 

20 537 452 

 

 

 

 

100 000 
 

80 000 

Cílová skupina: terminálně onkologicky nemocní pacienti 

Nestátní zdravotnické, zařízení, poskytující pacientům 

v terminálním stádiu onkologických onemocnění paliativní - 

útěšnou   péči,  která   jim  umožňuje  prožití posledních chvil 

pokud možno co nejklidněji, důstojně a bez zbytečných bolestí.  

Zahrnuje činnost zkušeného týmu lékařů, zdravotních sester, 

psychologů, sociálních a duchovních pracovníků, kteří zajišťují, 

aby byli pacient a jeho rodina v co největší míře v dobrém 

psychickém a fyzickém stavu. Hospic provozuje rovněž půjčovnu 

kompenzačních pomůcek, které obdrží  pacient  při pobytu 

v tomto zařízení, zdarma.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  Hospic  Štrasburk  je jediné 

zařízení tohoto druhu v Praze. V roce 2016 zde byl 52 dnů 
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hospitalizován 1 pacient z P1. 

Dotace bude použita na materiálové a nemateriálové náklady.   

 

19. 

 

Maltézská 

pomoc, o.p.s.  

Praha 1 

 

IČ: 26708451 

 

 

 

„Osobní asistence – 

Maltézská pomoc“ 

 

12 660 000 

 

 

 

150 000 
 

50 000 

Cílová skupina: senioři 

Terénní nonstop služba osobní asistence pomáhá seniorům se 

sníženou soběstačností v jejich přání zůstat co nejdéle ve svém 

přirozeném prostředí, doma. Prostřednictvím pomoci osobní 

asistentky  je  oddálena nutnost odejít do domova pro seniory či 

jiného zařízení.  

Přínos pro  obyvatele Prahy 1:  spolupráce s pečovatelskou 

službou Střediska sociálních služeb, P1.  V roce 2016 byla 

poskytnuta osobní asistence 15 klientům z Prahy 1  

Dotace bude použita na osobní a nemateriálové  náklady. 

 

 

20. 

 

Modrý klíč, 

o.p.s.   

Praha 4 – Kamýk 

 

IČ: 29139376 

 

 

„Modrý klíč, 

o. p. s. – denní 

stacionář“ 

 

16 176 000 

 

 

 

20 000 
 

0 

Cílová skupina: děti, mládež a dospělí lidé s mentálním 

postižením a kombinovanými vadami 

Kromě základních sociálních služeb poskytuje Modrý klíč 

dopravu, fyzioterapii a zájmovou činnost - pro každého uživatele 

je zabezpečen výchovně vzdělávací a aktivizační program, který 

je zaměřen na rozvoj jeho osobnosti s  cílem dosáhnout 

maximálně  možné socializace.  

Přínos pro obyvatele MČ P1:  od  prosince 2011 bylo v péči  

vedeno  sedmileté dítě těžkým mentálním postižením a 

kombinovanou vadou z  P1; rodina nyní bydlí v Praze 12.  

Dotace bude použita na mzdu osobní asistence pro zmíněné dítě 

s těžkým postižením. 

 

21. 

 

Naděje, z.s. 

Praha 5 

 

IČ: 00570931 

 

 

“Socioterapeutické 

služby 

v nízkoprahovém 

denním centru“ 

 

121 375 

 

 

 

94 080 
 

40 000 

Cílová skupina: mladí lidé ve věku 18 – 26 let bez přístřeší, kteří 

se pohybují na území Prahy 1 

Nabídka socioterapeutických služeb nízkoprahového denního 

centra Naděje v Bolzanově 7, P1, které jsou koncipovány 

preventivně s  cílem zabránit dlouhodobému přežívání mladých 

lidí bez  přístřeší  na  ulici  a motivovat je ke změně, resp. 

podpořit proces jejich integrace do společnosti. Jednotlivé  

moduly  programu vycházejí z  okruhů:  terapeutické aktivity 

(socioterapie, arteterapie, dramaterapie), dva vícedenní výlety, 

filmový klub, návštěvy kulturních akcí a organizované sportovní 
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akce.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: systematicky vedená 

socioterapeutická práce s  rizikovou skupinou mladých 

bezdomovců pohybujících se v centru Prahy, jejichž způsob 

života  je často doprovázen patologickými jevy, které mají 

negativní dopad na obyvatele Prahy 1. 

Dotace bude použita osobní a nemateriálové náklady a jiné 

náklady.  

 

22. 

 

Národní ústav 

pro autismus 

z.ú. 

Praha 17 – Řepy 

 

IČ: 26623064 

 

 

„Poskytování 

komplexních 

sociálních služeb 

lidem s poruchami 

autistického spektra 

žijícím na území 

MČ Praha 1 a 

podpora jejich 

rodin“ 

 

19 466 276 

 

 

 

70 000 
 

20 000 

Cílová skupina: dospělí a děti s postižením autistického spektra 

a podpora jejich rodin 

Poskytování terénních služeb rané péče (poradenství přímo 

v domácnostech), osobní asistence, sociálně aktivizační služby, 

speciálně pedagogické poradenství (včetně možnosti vyšetření), 

rekondiční pobyty.  Díky terapeutické práci a sociální péči 

dochází u klientů k výraznému zlepšení sociálního chování, 

sebeobsluhy a komunikace.  

Přinos pro obyvatele Prahy 1:   terénní  služby odborníků ve 

školských zařízeních MČ P1, tvorba individuálních vzdělávacích 

plánů tak, aby byly přijatelné podmínky pro všechny strany, 

osobní asistence. Služby využívá 10 osob  z  P1.  Projekt přímo 

ovlivní minimálně dalších 25 osob (rodičů a sourozenců, kteří 

jsou v přímém kontaktu s osobou s PAS)) 

Dotace bude využita na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady.  

 

23.  

 

Nemocnice 

Milosrdných 

sester sv. Karla 

Boromejského 

v Praze 

Praha 1 – Malá 

Strana 

 

IČ:73634085 

 

„Oddělení paliativní 

péče Nemocnice 

Milosrdných sester 

sv. Karla 

Boromejského 

 v Praze“ 

 

8 647 454 

 

 

 

170 000 
 

80 000 

Cílová skupina: osoby s pokročilým nevyléčitelným 

onemocněním, příbuzní a blízcí pacientů 

Lůžkové oddělení paliativní péče v NMSKB v Praze je  

zaměřené na poskytování specializované paliativní péče 

dospělým pacientům s  pokročilým, nevyléčitelným 

onemocněním s cílem předcházení nebo zmírňování jejich 

utrpení a udržení kvalitu života.  Předností 13 paliativních  

lůžek,  je komplexnost poskytované péče usnadněná vazbou na 

jiná odborná oddělení a zázemí nemocnice. Možnost ubytování 

doprovázejících osob.  

Přínos pro obyvatele MČ Praha 1:  snadno   dostupná, 

kvalitní, specializovaná paliativní péče v centru Prahy.  

V průběhu roku 2016 zde bylo hospitalizováno 6 občanů z P1.  
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 Dotace bude využita na nemateriálové náklady 

 

24. 

 

Oblastní charita 

Červený 

Kostelec 

 

IČ: 48623814 

 

„Trvalé, 

odlehčovací a 

zdravotní 

rehabilitační pobyty 

pro osoby nemocné 

roztroušenou 

sklerózou v Domově 

sv. Josefa“ 

 

49 955 940 

 

 

 

65 000 
 

30 000 

Cílová skupina: osoby nemocné roztroušenou sklerózou a lidé 

s podobným onemocněním 

Středisko  OCHČK,  Domov sv. Josefa,  je jediné lůžkové 

zařízení v ČR  pro osoby vážně nemocné roztroušenou sklerózou. 

Přínosem pro pacienty, kterým jsou zde zajištěny komplexní a 

zdravotní   služby,  je stabilizace až zlepšení jejich zdravotního 

stavu, seberealizace v rámci ergoterapeutických dílen a další 

aktivizační činnosti.  

Přínos pro obyvatele  Prahy 1:  plnohodnotný život nemocných 

roztroušenou sklerózou v  atmosféře opravdového domova. 

V roce 2016 byl poskytnut zdravotní  pobyt  6 občanům z P1. Od 

listopadu je v péči 1 osoba u P1 v rámci trvalého pobytu.  

Dotace bude využita na osobní a materiálové náklady.  

 

25. 

 

Otevřené srdce 

o.p.s. 

Praha 7 

 

IČ: 26546841 

 

 

 

 

 

„Azylový dům pro 

matky s dětmi 

Otevřené srdce“ 

 

3 056 528 

 

 

 

130 000 
 

130 000 

Cílová skupina: matky  (otcové) s dětmi v krizové situaci. 

Cílem poskytovaných sociálních služeb je všestranně řešit 

krizovou situaci každé matky(otce) během pobytu v AD, 

aby se mohli vrátit do plnohodnotného života. Po ukončení 

pobytu by měli mít matka(otec) zajištěno další bydlení a 

vyřešeny nebo v řešení většinu svých problémů. 

Matka(otec) se mohou, v případě potřeby, i po ukončení 

pobytu, na AD obrátit s žádostí o pomoc, čehož je často 

využíváno.  
Přínos pro  obyvatele  Prahy 1:  trvalá spolupráce s OSPOD P1, 

přednostní umísťování klientů z Prahy 1. V roce 2016 byla 

krizová pomoc poskytována 6 obyvatelům z P1 (včetně dětí, kteří  

přišly s rodičem). 

Dotace bude použita na nemateriálové náklady.  

 

26.  
 

Pro Dialog,  

z. s.  

Praha 10 – 

Uhříněves 

 

„ Dialogy 

v rodinách 

s ohroženými  

dětmi  IV“ 

 

3 508 869 

 

 

 

 

100 000 

 

20 000 

Cílová skupina: rodiny s dětmi v agendě  OSPOD Praha 1 

Psychosociální, konzultační a poradenská podpora rodin 

zasažených či ohrožených konflikty, rozpadem, násilím, 

trestnou činnosti a psychickým onemocněním s cílem hájit 

nejlepší zájem dětí vyrůstajících v těchto rodinách. Podpora 
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IČ: 22613421 

 

komunikace mezi rodiči o potřebách a přáních dítěte, která 

povede k bezpečnějším a harmoničtějším vzájemným 

vztahům.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  dlouhodobá spolupráce s  

OSPOD P1 na vážných a komplikovaných případech a také 

s příslušným opatrovnickým soudem pro Prahu 1. 

V současné době pracuje Pro Dialog s pěti rodinami z P1. 

Dotace bude čerpána na osobní náklady.  

 

27. 

 

ROZKOŠ bez 

RIZIKA, z. s.  

Brno – 

Zábrdovice 

 

IČ: 44990901 

 

„Sexbyznys, násilí a 

jak z toho ven?“ 

 

302 000 

 

  

 

81 000 
 

10 000 

Cílová skupina:   ženy   starší 18 let – sexuální pracovnice 

bývalé i současné, které řeší obtíže spojené s touto prací a ženy, 

které poskytování placených sexuálních služeb zvažují. Personál 

podniků, kde se poskytují placené sexuální služby. 

Terénní služba  R-R  zaměřená na  vyhledávání  a kontaktování 

osob pracujícím v sexbyznysu  na  území MČ  Prahy 1 a následné 

poskytování  poradenství  a zdravotnické služby  v  Poradenském 

centru Bozanova 1615/1, Praha 1 nebo přímo v přirozeném 

pracovním prostředí.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:   prostřednictvím sociálních a 

zdravotních služeb přispívá R-R k ochraně veřejného zdraví, a to 

především snižováním rizika přenosu pohlavně přenosných 

infekcí. Běžní občané P1 mají  možnost  využít  preventivních 

akcí Poradenského centra spojených s  nabídkou  bezplatného  

testování na HIV,  poradenstvím  k bezpečnému sexu a distribucí 

prostředků prevence. R-R úzce spolupracuje se sociálními 

kurátory Prahy 1. 

Dotace bude využita na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady.  

 

28. 

 

SOS  dětské 

vesničky, z.s. 

Praha 1 

 

IČ: 00407933 

 

 

„Podpora sociálně 

aktivizačních služby 

SOS Kompas Praha 

pro občany MČ 

Praha 1“ 

 

 

 

1 497 084 

 

 

 

 

20 000 
 

20 000 

Cílová  skupina:  děti  kojeneckého věku, děti předškolního 

věku, mladší a starší děti, mladí dospělí, dospělí, mladší senioři 

SOS  vesničky  poskytují   komplexní služby sahající od 

prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem 

v akutní nouzi až po podporu pěstounských rodin či pomoc 

sociálně znevýhodněným mladistvým se vstupem do 

samostatného života. Sociálně aktivizační služby programu SOS 

Kompas Praha jsou poskytovány osobám pečujícím o osobu 

blízkou, rodině nebo osobě, pečující alespoň o jedno dítě, a to 
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formou terénní a ambulantní; motivují a aktivizují rodinu zevnitř, 

aby se rodiče sami naučili převzít odpovědnost a rodičovské 

kompetence.  

 Přínosem pro obyvatele Prahy 1:  je  stabilizace  rodin,  které 

se nacházejí ve složité sociální nebo materiální nouzi. Spolupráce 

s OSPOD P1. Program SOS Kompas Praha poskytl v roce 2016 

pomoc 7 dětem z  Prahy 1 

Dotace bude využita na osobní náklady.  

 

29. 

 

SDMO – 

Sdružení pro 

komplexní péči 

při dětské 

mozkové obrně, 

z.s. 

Praha 1 

 

IČ: 44846339 

 

„Sociálně 

aktivizační služby a 

komplexní 

rehabilitace 

v prevenci rozvoje 

komplikací při 

DMO“ 

 

 

1 190 219 

 

 

 

64 180 
 

20 000 

Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři 

Poskytování sociálně aktivizační služby ve Středisku ucelené 

rehabilitace určené pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením, a to primárně s dětskou  mozkovou  obrnou,  s cílem 

udržet a rozvíjet soběstačnost klienta a jeho schopnosti, které mu 

umožní zapojit se do běžného života.  Klienti mají možnost 

prezentovat výsledky terapie fotografií na výstavě  

arteterapeutických  prací v Informačním centru Úřadu MČ P1. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1: ojedinělá sociální služba 

poskytovaná na území Prahy 1. Rekondičního pobytu se 

pravidelně účastní  1 klient - vozíčkář z Prahy 1. 

Dotace bude využita na osobní, materiálové a nemateriálové 

výdaje. 

 

30. 

 

SPRP, z.s. 

Praha 1 

 

IČ: 67363610 

 

„Poskytování 

sociální  služby  

raná péče na území 

MČ Praha 1“ 

 

2 330 000 

 

 

 

 

48 000 
 

10 000 

Cílová skupina: děti s postižením zraku (nebo ohroženým 

vývojem zraku), nebo s kombinovaným postižením od narození 

do věku sedmi let 

Bezplatná, terénní služba raná péče má preventivní charakter. Je 

zaměřená na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte ve věku do 

7 let, které  je  zdravotně  postižené,  s ohledem na jeho 

specifické potřeby. Služba je doplněna ambulantní formou s 

cílem posílit kompetence rodiny, snižovat její závislost na 

institucích a na sociálním systému a zajistit sociální inkluzi rodin. 

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  dlouhodobá spolupráce  

s OSPOD  P1.  V roce 2016  byla  poskytovaná sociální služba 

rané péče 1 rodině z P1. 

Dotace bude použita na osobní, materiálové a nemateriálové 

náklady.  

      Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální 
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31. Středisko 

křesťanské 

pomoci Horní 

Počernice 

 

IČ: 69780145 

 

„Středisko 

křesťanské pomoci 

Horní Počernice – 

azylový dům“ 

8 604 720 

 

 

20 000 0 situaci spojené se ztrátou bydlení 

Azylový dům SKP HOPO poskytuje pobytové služby na 

přechodnou  dobu  oběma rodičům s dětmi, samotným matkám a 

otcům, pěstounům,  ženám  ve vysokém stupni těhotenství, a 

rodinám připravujícím se na návrat dětí  do   péče. Má kapacitu 

84 lůžek a disponuje možností poskytnout ubytování až 

osmičlenné rodině. Uživatelé se podílejí na správě AD a je na ně 

přenášena zodpovědnost za úklid a správu jednotlivých 

ubytovacích zařízení a další povinnosti.  Tento model 

komunitního života prohlubuje návyky a dovednosti potřebné 

k běžné integraci do společnosti.   

Přínos pro obyvatele  Prahy 1:  v roce 2016 nebyl do projektu 

zapojen žádný klient z P1. 

Dotace bude použita na nemateriálové náklady. 

 

32. 

 

Tichý svět 

o.p.s. 

Praha 9 – 

Hostavice 

 

IČ: 26611716 

 

„Tichá linka“ 

 

2 965 597 

 

 

 

 

50 000 
 

10 000 

Cílová skupina: osoby se  sluchovým  postižením  a osoby se 

sluchovým kombinovaným postižením 

Služba Tichá linka je komplexní pomoc nejen pro uživatele 

znakového jazyka, ale i pro nedoslýchavé a ohluchlé. Slouží jako 

silný nástroj pro prevenci před sociálním vyloučením, odstraňuje 

komunikační bariéru a zajišťuje rovný přístup ke všem zdrojům, 

právům, zboží a službám. Součástí linky je také tlumočení 

akutního nouzového volání na integrovaný záchranný systém, 

který má absolutní prioritu napříč všemi kategoriemi a je 

k dispozici 24 hodin denně.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  v roce 2016 bylo uživatelům 

přetlumočeno 120 akcí, z toho 116 telefonických hovorů bylo 

z MČ Praha 1. 

Dotace bude použita na osobní  a nemateriálové náklady. 

 

33. 

 

TŘI, o.p.s.  

Čerčany 

 

 

IČ: 18623433 

 

„Hospic Dobrého 

pastýře 

v Čerčanech“ – 

průběžný projekt 

 

22 674 000 

 

 

 

 

100 000 
 

100 000 

Cílová skupina: osoby v terminálním stádiu nemoci, senioři 

Cílem realizace průběžného projektu je umožnit lidem 

v terminální fázi onemocnění důstojný a  klidný  závěr  života;   

prožít ho bez bolesti a pocitu osamění. Principem poskytované 

péče je individuální přístup a hledání cest k naplňování potřeb 

nemocného ve všech rovinách: somatické, psychické, sociální a 

spirituální. Paliativní péče je poskytována 24 hodin denně.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1: v roce 2016 bylo hospitalizováno 
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celkem 11 pacientů z Prahy 1.  

Dotace bude využita na materiálové a nemateriálové náklady.  

 

34. 

 

Tyflo ČR, o.p.s. 

Praha 7 

 

IČ: 26304856 

 

 

 

 

„Osobní asistence 

pro nevidomé, 

zrakově postižené a 

občanů 

s kombinovanými 

vadami v jejich 

domovech a terénu“ 

 

199 500 

 

 

 

 

69 000 
 

0 

Cílová skupina: zrakově postižení, kombinované vady a senioři 

Zajišťování  terénní služby osobní asistence v domácnosti a při 

volnočasových aktivitách (zájezdy, rekondice, klubová činnost, 

kulturní a sportovní aktivity). Cílem je zlepšení schopností 

klienta při  sebeobsluze a integrace do společnosti.   

Přínos pro obyvatele  Prahy 1:  pilotní projekt 

s předpokládanou spolupráci s MČ Praha 1, s OSZ a s Úřadem 

práce. 

Dotace bude použita na osobní nemateriálové a materiálové 

náklady. 

 

35. 

 

 

Židovská obec 

v Praze 

Praha 1 

 

IČ: 00445258 

 

 

 

 

 

 

„Sociálně 

aktivizační služby 

pro seniory“ 

 

4 931 750 

 

 

 

 

 

50 000 
 

20 000 

Cílová skupina: senioři 

ŽOB poskytuje sociální služby zaměřené na seniory zejména 

židovského původu, kteří se ve stáří obracejí do své minulosti a 

snaží se vracet ke svým tradičním a duchovním hodnotám. 

Programy:  sociální  poradenství,  terapeutické služby, Linka 

důvěry,  trénování paměti, Klub zdraví, který slouží jako 

prevence fyzických a duševních poruch,  Klub Jáchymka a 

chráněná kavárna  Na balkoně, kde mají senioři možnost 

udržovat sociální vazby a zapojit se do společenského života.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:  v roce 2016 využilo sociální 

služby z důvodu dobré místní dostupnosti 30 klientů z Prahy 1. 

Dotace bude využita na osobní náklady.   

 

36. 

 

ŽIVOT 90 

z.ú.  

Praha 1 

 

IČ: 00571709 

 

 

 

 

 

 

„Odlehčovací 

pobytové a 

rehabilitační 

centrum pro 

seniory“ 

 

3 975 000 

 

 

 

 

 

61 000 
 

10 000 

Cílová skupina: senioři a osoby pečující o seniory (neformální 

pečující – příbuzní  apod.) 

Posláním  Odlehčovacího pobytového a rehabilitačního centra je 

poskytnout krátkodobý pobyt seniorům a osobám se zdravotním 

postižením, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 

prostředí – doma. Posláním odlehčovací služby je pomoci 

pečujícím či rodině, kteří se běžně o seniora starají, umožnit jim 

regeneraci sil, nezbytný odpočinek nebo poskytnout jim čas 

k řešení osobních záležitostí.  

Přínos pro obyvatele Prahy 1:   senioři  z  Prahy 1 mohou 

využít dostupné ambulantní i pobytové formy služby, která je 
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 poskytovaná v  důvěrně známém prostředí, a zároveň v  prostředí  

takřka domáckém a přívětivém. Počet klientů z Prahy 1, kteří 

užívali službu v roce 2016,   není v žádosti uveden.  

Dotace bude čerpána na osobní, nemateriálové náklady a na jiné 

služby.  

 

 

 

 

Celkem: 

   

4 015 374 
 

1 200 000 

 

 

 

 

 


